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Resumo 

O presente estudo buscou discutir o conceito de 
apropriação em Artes Visuais, sobretudo na produção de 
Nelson Leirner e Marepe. Com caráter exploratório e 
abordagem qualitativa esta pesquisa analisou como 
objetos banais e industrializados ganham novos 
significados ao serem deslocados para espaços de 
discussão artística. Tomou-se como base as teorias da 
“Pós-produção” – Bourriaud (2009) e o “Citacionismo” – 
Chiarelli (2001), além das modificações decorrentes da 
globalização. Nas obras analisadas a heterogeneidade, 
a afetividade e as necessidades locais ganharam 
destaque.  

Introdução  

Tanto o mercado popular como o mercado de arte 
tornaram-se referências apara a prática da arte 
contemporânea, principalmente depois da Pop Art, seja 
pela crítica ao capitalismo ou pelo fascínio às trocas 
culturais e sociais. Neste sentido, a apropriação como 
operação artística propõe uma transição da manipulação 
das matérias-primas na construção da imagem para a 
manipulação do sentido produzido pelo agrupamento de 
objetos prontos e do contexto de sua apresentação. 

Material e Métodos 

A pesquisa teve caráter exclusivamente teórico, 
exploratório (GIL, 1999) e com abordagem qualitativa, 
tendo como foco principal a investigação acerca do tema 
“apropriação” no campo das Artes Visuais, bem como 
investigar especificidades deste recurso no processo 
criativo de artista contemporâneos brasileiros. 
Foram investigados artigos, livros, dissertações e teses 
de doutorado a respeito dos temas: “Apropriação”; 
“Globalização”; “Formação cultural” e 
“Contemporaneidade”. Os principais autores utilizados 
foram: Bourriaud (2009); Chiarelli (2001); Anjos (2005); 
Rizolli (2015) e Cauquelin (2005). 

Resultados e Discussão 

Durante a pesquisa foi possível constatar que o 
fenômeno da apropriação dentro da produção artística 
recebe diferentes nomenclaturas, como o uso de objetos 
industrializados denominado de “Pós-produção” por 
Nicolas Bourriaud (2009) e a citação ou referência a 
outras obras de arte já produzidas na história da 
humanidade, denominada de “Citacionismo” por Tadeu 
Chiarelli (2001). Em ambos os casos pode-se 
estabelecer uma relação com os ready-mades de Marcel 
Duchamp, produzidos no início do século XX. Os 
mercados populares e as feiras de usados ao ar livre 

tornaram-se espaços onde artistas podem adquirir 
objetos que se tornam matéria prima para suas 
produções, passando por ressignificações pelas mãos 
dos artistas e constituindo um grande campo de 
possiblidades poéticas. 
Estas características são constatadas na produção 
artística de Nelson Leirner (1932-2020) e Marepe (1970). 
A análise realizada nesta pesquisa resultou no artigo 
científico intitulado “O Camelódromo e o Artista: a 
apropriação nas obras de Nelson Leirner e Marepe”. Em 
suas obras a apropriação faz parte dos conceitos 
operatórios absorvendo a dinâmica da globalização, que 
modifica nossa relação com os espaços, objetos, mas 
também com a imagem e com a Arte. 

Conclusão ou Conclusões 

Nota-se que, a apropriação torna-se um tema de 
pesquisa promissor e inesgotável, uma vez que a 
ressignificação de imagens e objetos, e a referência a 
outras obras de Arte está presente de diversas maneiras 
na produção de artistas contemporâneos. Tanto Nelson 
Leirner como Marepe empregam em sua produção 
objetos industrializados e/ou imagens produzidas por 
terceiros, frutos da comunicação em massa. Desta 
forma, pode-se dizer que o processo de globalização 
afetou também o campo da produção artística 
contemporânea. 
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